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ادامه تردید درباره اعداد

اختالف های آماری پایان ندارد 

سه شنبه 15 مهر 1393 | سال دوم | شماره 397  4

شهروند| بعد از ماه ها کسادی و رشد اقتصادی 
منفی و مأیوس کننده جدیدترین گزارش دولت از 
وضع اقتصادی کشور متفاوت و حتی تعجب برانگیز 
بود. در این گزارش اعالم ش��ده که رشد اقتصادی 
نه تنها از مدار منفی خارج ش��ده بلک��ه تا بیش از 
4 درصد هم در مدار مثبت پیشروی کرده است. البته 
دولت بعد از این گزارش جالب توجه بارها تأکید کرد 
که این به معنای رونق نیس��ت و این رقم رشد هم 
چندان شگفت انگیز و طالیی نیس��ت با این حال 
منتقدان از یک س��و به چنین رقم هایی خوشبین 
نیستند و از سوی دیگر این شکسته نفسی دولت 
را نادیده می گیرند و معتقدند اگر چنین رشدی در 
سه ماه محقق شده باشد یک معجزه اقتصادی رخ 
داده است. این همه درحالی است که آمار و ارقام در 
هشت سال گذشته در ایران وجاهت و اعتبار خود 
را از دست داده اند و نه تنها کارشناسان بلکه عموم 
مردم هم گاه��ی آن را بازی با اعداد تلقی می کنند. 
به عنوان مثال کماکان بانک مرک��زی و مرکز آمار 
به صورت همزمان از وضع اقتصادی و شاخص های 
آن گزارش می دهند و همچنان هم این گزارش ها با 
یکدیگر متفاوت است و البته تفاوت ها قابل اغماض 
نیست. با این همه دولت کماکان یا از در تواضع یا با 
تعبیر به بي اعتمادی منتقدان بر موضع خود اصرار 

می کند.
انتظار تکرار نداریم

مسعود نیلی مش��اور اقتصادی رئیس جمهوری 
درخصوص رش��د قابل توجه اقتص��ادی با تأکید بر 
این که این رقم نسبت به بهار  سال گذشته که بدترین 
دوره رکود اقتصادی بوده سنجیده شده است، گفت: 
انتظار تکرار چنین رش��دی را تا پایان  سال نداریم و 
پیش بینی ما رش��د اقتصادی بین دو تا س��ه درصد 

است. 
او البته تأکید کرد: رش��د اقتصادی 4.6 درصدی 
جزو آماره��ای فصلی و تخمینی ب��وده که ممکن 
است تا پایان  سال و قطعی ش��دن آمار تغییر کند. 
این درحالی است که نمی توان برای به دست آوردن 
نتایج قطعی تا پایان  س��ال صبر ک��رد چون فرصت 

سیاست گذاری از دست خواهد رفت.

به رونق نرسیده ایم
نیل��ی اف��زود: ب��ا توج��ه به 
این که از فصل اول  س��ال 91 تا 
هش��ت فصل متوالی نرخ رشد 
اقتصادی منفی داشته ایم حال 
که نرخ رشد در فصل اول امسال 
مثبت ش��ده به این معناس��ت 
ک��ه 4.6 نس��بت به بهار  س��ال 
گذشته به عنوان بدترین فصل 
اقتصادی در دوره رکود مقایسه 
شده اس��ت؛ بنابراین به معنای 
ش��کوفایی اقتص��ادی و تحول 
عظیم در آن نیس��ت. مش��اور 
اقتصادی رئیس جمهوری ادامه 
داد: ب��ه هیچ وج��ه مدعی رونق 

قابل توجه در اقتصاد کش��ور نیستیم اما بر همگان 
روشن است که اقتصاد ایران از نیمه دوم  سال گذشته 
از ثبات برخوردار شده و دوره عمق رکود را به تدریج 

پشت سر گذاشته است.
دولت به دنبال اعتماد مردم

او درخص��وص دالیل ارایه آمار متفاوت از س��وی 
مراج��ع مختل��ف در رابطه با رش��د اقتصادی مثل 

آم��ار 0.5 درصدی س��خنگوی 
دولت، پیش بینی یک درصدی 
در بخش��نامه بودجه، ب��رآورد 
2.5 درصدی موسس��ه پژوهش 
عال��ی، گ��زارش 4.6 درصدی 
بانک مرکزی و عدم اعالم مرکز 
آمار ه��م گفت: بان��ک مرکزی 
خ��ود  مس��ئولیت  براس��اس 
به عنوان مراجع رس��می تولید، 
آمار و اطالع��ات اعالم کرده که 
این اطالع��ات از جاهایی  نظیر 
کارگاه های صنعتی جمع آوری 
شده است. نیلی افزود: نرخ رشد 
یک درصدی بخشنامه بودجه را 
تاکنون ندیده بودم و در این رقم 
ش��ک دارم اما مربوط به پیش بینی یک سال است. 
همچنین نرخ اعالم ش��ده از سوی سخنگوی دولت 
مربوط به زمانی است که هنوز اطالعات تکمیل نشده 
بود.  او تأکید کرد: باید اعتم��اد بین جامعه و دولت 
ایجاد شود و بین آنچه دولت بیان می کند یا در مورد 

آن اقدام می کند اطمینان وجود داشته باشد.
ب��ا توج��ه ب��ه توضیح��ات مش��اور اقتص��ادی 

رئیس جمهوری البته این پرسش مطرح می شود که 
با وجود تنوع مراجع آماری و گزارش های متفاوتشان 
آیا می توان انتظار اعتماد عمومی داش��ت؟ آیا بهار 
امسال به همان اندازه برای اقتصاد ایران طالیی بوده 

که دولت می گوید؟ 
مشکل آمار ریشه ای است

پاسخ ابوالقاسم حکیمی پور استاد دانشگاه و عضو 
هیأت علمی دانش��گاه عالمه به پرس��ش ها منفی 
اس��ت. او به »ش��هروند« گفت: واقعیت این است که 
ما در ایران با مش��کل ریشه ای آمار مواجه هستیم و 
نتیجه این مشکل هم نامتجانس بودن بافت فرهنگ 
آماری کشور است. به همین علت هم دولت ها عوض 
می ش��وند اما مش��کل با گزارش های آماری به آخر 

نمی رسد.
این استاد دانشگاه افزود: با توجه به همین شرایط 
است که وقتی رئیس جمهوری اعالم می کنند که از 
رکود اقتصادی خارج شده ایم واکنش اساتید اقتصاد 
تنها شگفت زدگی است چون چنین امری در کمتر از 

سه ماه غیرممکن است و باید به آن شک کرد.
آمار جعلی است

او گف��ت: با این وجود واکنش بان��ک مرکزی و مرکز 
آمار به این خبر تنها س��کوت بود بعد از آن هم که بانک 
مرکزی گزارشی منتش��ر کرد و از رش��د 4.6 درصدی 
خبر داد که غیرقابل باورتر از خبر اولی به نظر می رسید.
حکیمی پور  اما با تردید جدی به این آمارها نگاه می کند.

یک نهاد آمار مستقل نیازداریم
به اعتقاد این استاد دانشگاه راه حل خروج از وضع 
متناقض فعلی هم تجمیع همه وظایف مربوط به آمار 
در یک نهاد مستقل و سپردن آن به افرادی است که 
ش��جاعت اعالم اعداد و ارقام واقعی را داشته باشند 
چون اگر آمار درستی در دست نباشد امکان تجزیه 
و تحلیل صحیح مدیریتی هم به صفر می رس��د. او 
تصریح کرد: متأس��فانه دولت برای خروج از بحران 
فعلی تنها یک راهکار دارد و آن به نتیجه رس��اندن 
مذاکرات و لغ��و تحریم هاس��ت در صورتی که باید 
برای حل یک مش��کل چند تدبیر اندیش��یده شود 
 تا اگر به بن بست اول رس��ید بتوان راه حل دیگری

 جایگزین کرد. 

محمود واعظی وزیر ارتباطات در واکنش ب��ه کندی اخیر وایبر و 
احتمال تست روش های جدید فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات، 
گفت: هیچ اقدامی برای کند ش��دن وایبر انجام نداده ایم و معتقدیم 
ش��بکه هایی که امکان استفاده مناس��ب دارند باید در اختیار مردم 
باش��ند. وی در مراس��م افتتاح ایران تلکام 2014 در پاسخ به سوال 
فارس که پرسید آیا کندی اخیر وایبر توسط وزارت ارتباطات اعمال 
شده و این که شنیده می شود وزارت ارتباطات درحال تست روش های 
جدید فیلترینگ در قالب فیلترینگ هوشمند است، گفت: پیش از 
این نیز این موضوع را شنیده ام اما اعالم می کنم که هیچ کندی روی 

وایبر وجود ندارد و وزارت ارتباطات هیچ اقدامی را برای کند ش��دن 
وایبر انجام نداده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد: 
همچنین معتقدیم تمامی شبکه هایی که می توان استفاده مناسب با 
آنها انجام داد باید در اختیار مردم باشد. وی در پاسخ به سوال دیگری 
درباره این که سازمان محیط زیس��ت مضر بودن تشعشعات را اعالم 
کرده است، نتیجه بررسی کارگروه چندسازمانی دراین باره چه بود؟ 
گفت: جلس��ات متعددی با وزیر بهداشت، وزیر دفاع، رئیس سازمان 
محیط زیست و وزارت ارتباطات برگزار شده و سازمان تنظیم مقررات 
در چندین نقطه از ش��هر تهران که احتمال می رفت حد تشعشعات 

در آنها باالست، رصد میدانی انجام داده و گزارشی نیز تهیه شده که 
با امضای هفت دستگاه به ریاست جمهوری ارس��ال شده است. وی 
با خودداری از اعالم نتیجه بررس��ی این کارگروه، گفت: در گزارشی 
خوانده ام که مقدار تشعش��عات بس��یار کاهش پیدا کرده است. وی 
توضیح داد: معتقدیم صداوسیما محتوایی که تولید می کند متعلق 
به خودش است و مسئولیت وزارت ارتباطات این است که زیرساختی 
که قرار است تصویر و صوت منتقل شود در انحصار یک سازمان باقی 
نماند و هر ش��رکتی که توانایی خدمت دادن به مردم را دارد از شبکه 

IP کشور استفاده کند.

کاهش شدید تشعشعات پارازیت ها

وزارت ارتباطات وایبر را کند نکرده است
مدیرعامل آبفا: پرمصرف ها در 2 ماه آینده 

منتظر گرانی آب باشند

رئیس اتحادیه طال: کاهش نرخ بیکاری آمریکا 
و افزایش ارزش دالر دو عامل سقوط طال

وزیر نیرو: ورود فاضالب به رودخانه ها را قبول 
دارم

قیمت نفت به پایین ترین سطح 27 ماه 
گذشته رسید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: رشد 
4/6 درصدی آمارسازی نیست 

رئیس مرکز آموزش  بازرگانی: سهم ایران از 
بازار روسیه کمتر از یک درصد است

تحقیق و تفحص از شرکت نفتی تأسیسات 
دریایی کلید خورد

برنامه ایران برای واردات بیش از 2 میلیون تن 
گندم از قزاقستان

اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به شرکت های 
دانش بنیان

وام مسکن روستایی 2/5 میلیون تومان 
افزایش یافت

رشد 2۸ درصدی صادرات ترکیه به ایران در 
هشتمین ماه 2۰۱4

مدیرعامل شرکت خدمات کشاورزی: تا 
5 سال آینده از واردات کود بی نیاز می شویم

عضو اتاق ایران: تنها ۸ درصد از آب های 
سطحی استفاده می کنیم

بدون شرح

 100 شرکت ناقض تحریم ایران
 در لیست سیاه آمریکا

    ۱5 مهر۱۳۸6| تشکیل ش��ورایعالي 27نفره 
تدوین برنامه پنجم توسعه

    ۱5 مهر۱۳۸7| محکومی��ت 6میلیاردریالي 
دوشرکت تولید آب معدني

    ۱5 مهر۱۳۸۸| 100 ش��رکت ناقض تحریم 
ایران در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند

    ۱5 مهر۱۳۸9 | نرخ تورم در شهریورماه به 8/9  
درصد رسید

    ۱5 مهر۱۳9۰| ارتقای 7پله ای ایران در شاخص 
رقابت پذیری جهانی

    ۱5 مهر۱۳9۱| کاهش 60 هزار تومانی س��که 
در آتی و ضرر هنگفت بازاریان از قیمت های نجومی

    ۱5 مهر۱۳92 | فرش ایران با وجود تحریم ها به 
100 کشور صادر می شود

اقتصاد در چنین روزی

گزیده خوانی

    واگذاری سهام به شبه دولتی ها منع ندارد| 
طیب نیا وزیر اقتصاد با بیان این که براس��اس قانون 
منعی برای حضور شبه دولتی ها در واگذاری ها وجود 
ندارد و باید ب��رای حضور بخش خصوصی واقعی در 
واگذاری ها، مشوق هایی در نظر گرفته شود، گفت: 
شرایط بازار س��رمایه در ماه های گذشته به گونه ای 
ب��وده ک��ه واگذاری ه��ا را تحت تأثیر ق��رار داده که 
پیش بینی می شود با توجه به روند مثبت مذاکرات 

هسته ای، در آینده شاهد رونق بازار سرمایه باشیم.

  روس�یه مانع ورود یک کیلو م�رغ ایرانی| 
حجت��ی وزیر کش��اورزی گف��ت: روس��یه با همه 
محدودیت های کنون��ی اش، تاکنون اج��ازه ورود 
یک کیلوگرم گوش��ت مرغ ایرانی را نداده چون پای 

مالحظات بهداشتی خود ایستاده است.

  دوران طالی�ی واگذاری ه�ا در یک س�ال 
س��ازمان  رئی��س  پوری حس��ینی  گذش�ته| 
خصوصی س��ازی گف��ت: در  س��ال 90 در ازای 
45 هزار میلیارد ری��ال تکلیف واگ��ذاری، 53 هزار  
میلیارد ریال و در  س��ال 92 در ازای 62 هزار  میلیارد 
ریال تکلیف واگذاری، 81 هزار  میلی��ارد ریال واریز 
به خزانه داش��تیم. همچنین در  سال 92 با تصویب 
هیأت واگذاری 333 شرکت در فهرست واگذاری ها 
قرار گرف��ت که بیش از 80 درصد از این ش��رکت ها 

تعیین تکلیف شد.

عدد خبر

س��ید حمید کالنتری معاون تعاون وزی��ر کار با تأکید 
براینکه درحال حاضر رتبه ایران 152 در فضای کسب و کار 
است، افزود: س��ال 2014 رتبه کسب و کار ایران که توسط 
بانک جهانی به دست می آید از بین 189 کشور 152 بوده 
اس��ت؛ حال آن که این رتبه در  س��ال 2010 وضع بهتری 

داشته و ما در رتبه 137 بودیم. 

بیژن نامدار زنگن��ه وزیر نفت اظهار داش��ت: اگر بتوانیم 
یک درصد از منابع نفتی کشور را بازیافت کنیم، 700 میلیون 
بشکه خواهد شد که ارزش آن در حدود 700 میلیارد دالر 
اس��ت. وی تصریح کرد: درحال حاضر تفاوت فروش عمده 
نفت با نرخی که در اختیار مردم ق��رار می گیرد 80 درصد 

است که باید کاهش یابد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اعالم کرد: 
برنامه ریزی برای ایجاد 50 هزار فرصت ش��غلی انجام شده 
است. روستاها ظرفیت مناس��بی برای ایجاد شغل دارند و 
می توانند معضل مهاجرت را ساماندهی کنند و اگر عمران 
روستاها مورد توجه باشد می تواند به جذب فارغ التحصیالن 

دانشگاه ها کمک کند.

ولی اهلل افخمی راد رئیس س��ازمان توسعه و تجارت با بیان 
آن که این میزان حجم تجارت همچنان مورد رضایت نیست، 
ابراز امیدواری کرد تا پایان  سال حجم مبادالت خارجی کشور 
به حدود 110 میلی��ارد دالر افزایش یاب��د. همچنین حجم 
تجارت خارجی کشور در ش��ش ماهه نخست  سال جاری با 

22 درصد رشد به بیش از 53 میلیارد دالر رسید.
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رشد تجارت خارجی در نیمه اول 93فرصت شغلی جدید ایجاد می شوددالر درآمد با یک درصد برداشت بیشتر نفتکاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در 4 سال

اظهارنظر

جوایز صادراتی  سال ۸9 را از دولت قبل بگیرید

  پرونده   بازنگری قیمت خودرو
 باز نشد که حاال ببندیم

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت اظهار داش��ت: 
طبق مصوبه دولت، 5200 میلیارد تومان از یارانه ها 
به بخش تولید اختصاص یافته که از این مبلغ تنها 
1200 میلیارد تومان س��هم بخش صنعت و معدن 
است که پیگیر تخصیص آن هستیم. وی در واکنش 
به این س��وال که برخی تولیدکنن��دگان معتقدند 
رشد اقتصادی اعالم شده برای سه ماهه اول امسال 
محس��وس نیس��ت، گفت: به نظر ما و کارشناسان 
اقتصادی، مرجع رس��می اعالم آم��ار و اطالعات در 
مرحله اول بانک مرکزی و بعد از آن مرکز آمار است 
و ارقام اعالم ش��ده نیز از نظر ما صددرصد درس��ت 
اس��ت. وی با تأکید بر این که آمار اعالم شده در مورد 
رشد اقتصادی کشور قطعاً درست است، گفت: این 
آم��ار طبق ضواب��ط بانک مرکزی که سال هاس��ت 
براس��اس آن آم��ار مربوطه اعالم می ش��ود، تعیین 
شده اس��ت. نعمت زاده در پاسخ به س��وال فارس در 
مورد این که سیاست ها و برنامه های وزارت صنعت 
نش��ان دهنده ایجاد محدودی��ت در واردات خودرو 
است و اخیراً نیز طرحی برای محدود کردن واردات 
خودرو توس��ط وزارت صنعت درحال بررسی است، 
گفت: هیچ تصمیمی برای محدودیت واردات خودرو 
گرفته نشده اس��ت و تنها تصمیم اتخاذشده در این 
مورد، مصوبه دولت در مورد مح��دود کردن واردات 
خودروهای ب��ا حجم موتور باالی 2500سی س��ی 
بود. وی با بیان این که طبق مصوبه ش��ورای اقتصاد 
در سال91 خودرو یک محصول انحصاری محسوب 
شده است، گفت: به نظر ما این تصمیم اشتباه است و 
10 ماه است که درخواست تجدیدنظر در این مسأله 
را داش��ته ایم ولی هنوز این اصالح انجام نشده است. 
وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر این که آیا 
پرونده بازنگری در قیمت خودرو بسته شده است، نیز 
گفت: ما پرونده ای را باز نک��رده بودیم که حال آن را 
ببندیم. وزیر صنعت در پایان در مورد پرداخت جوایز 
صادراتی به صادرکننده ها نیز گفت: برای این موضوع 
صد میلیاردتومان منابع مالی تعیین شده است که 
دس��تورالعملی جهت اختصاص جای��زه صادراتی 
تدوی��ن کرده ایم. وی تأکی��د کرد: در م��ورد جوایز 
صادراتی معوق  سال 89 نیز این موضوع به دولت قبل 
مربوط می ش��ود و صادرکنندگان باید آن را از دولت 

قبل مطالبه کنند، ما معوقی در آن  سال نداریم.

اتفاق روز

پس از لغو تحریم چند شرکت ایرانی رخ داد

 برقراری مجدد ارتباط سوییفت
 با بانک سینا

یکی از قدرتمندترین اهرم های کشورهای غربی 
در روند افزایش فشار تحریم ها به کشورمان، تحریم 
سوییفت بود که به واسطه آن ایران از گردونه سامانه 
انتقال بین المللی ارز خارج می ش��د و توانایی انجام 
تراکنش بین المللی را نداشت. حال با روند تدریجی 
شکستن تحریم ها خبر رسیده است که امکان مجدد 
ارتباط سوییفت با یکی از بانک های ایرانی برقرار شده 
است. کورش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا با اشاره 
به اجرای حکم دادگاه اتحادیه اروپایی توسط وزارت 
خزانه داری انگلیس و لغو تحری��م  این بانک گفت: از 
مزایای این اقدام، برقراری مجدد س��وییفت و امکان 
ایجاد کارگزاری بانک در کش��ورهای اروپایی است.

وی در گفت وگو با فارس، با اش��اره به قطعی ش��دن 
حکم دادگاه اتحادیه اروپا برای لغو تحریم بانک سینا 
در خردادماه امسال، اظهار داشت: با وجود این حکم، 
کش��ورهای عضو اتحادیه بانک س��ینا را از فهرست 
تحریم ها خارج نمی کردند. وی گفت: از مزایای خروج 
بانک از لیست تحریم ها، برقراری مجدد سوییفت و 
امکان ایجاد کارگزاری بانک در کش��ورهای اروپایی 
است و این مسأله موانع فعالیت بانکی را از بین می برد.

فروش خودرو با قیمت و زمان تحویل نامعلوم

کاله قراردادی بر سر مردم
ایس�نا| در م��اده 14 یک��ی از قراردادهای فروش 
ش��رکت آس��ان موتور )نماینده هیوندای موتورز در 
ایران( قید شده است: »تأثیر موارد و حوادث پیش بینی  
نشده یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تأخیرات 
ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط 
ارگان ه��ای ذیرب��ط دولتی به خصوص من��ع واردات 
خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور 
و تغییر در نرخ ارز رسمی  یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو 
که در قیمت تمام ش��ده خودرو مربوطه تأثیر داشته 
است و همچنین اسناد ش��ماره گذاری آن مورد قبول 
اینجانب اس��ت.« به این ترتیب فروشنده با استفاده از 
این بند می تواند  قیمت نهایی خودرو فروخته شده را  
افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند و او هیچ 

شکایتی نداشته باشد.

به تازگی»شاهد خاقان عباس��ي« وزیر نفت و تحلیل
منابع طبیعي پاکس��تان براي چندمین بار اعالم 
کرد: »دولت پاکس��تان یک طرح جایگزین خط 
لوله صلح یا همان آي پي )IP( را مورد بررس��ي 
قرار داده اس��ت« ب��راي واکاوي ای��ن اظهارات 
ناگزیر ب��ه مرور مختص��ر دو پ��روژه انتقال گاز 
طبیعي موس��وم به آي پي و تاپي هس��تیم. خط 
لوله صلح یا آنچه امروزه آي پي نامیده مي ش��ود 
در ابتدا قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان و 
هند بود که در  س��ال 2008 بین سه کشور امضا 
شد اما به علت کارش��کني و امتیازدهي آمریکا 
به هند ک��ه تبل��ور آن را در قرارداد هس��ته اي 
نیویورك – دهلي نو ش��اهد بودیم موجب شد تا 
هند رس��ماً از دریافت گاز ایران و حضور در این 
پروژه کنار بکشد و در نهایت پاکستان در خرداد 
88 در تهران با امضای یک قرارداد متعهد ش��د 
از 31دس��امبر 2014 )10دي 1393( روزان��ه 
21میلیون و 500 ه��زار مترمکعب گاز طبیعي 
از ای��ران وارد کن��د و در ص��ورت عدم آمادگي 
هریک از طرفین براي انتقال گاز، ماهانه جریمه 

200میلیون دالري پرداخت شود.
ط��ول ای��ن خ��ط در خ��اك ای��ران ح��دود 
1100کیلومتر اس��ت که  درصد قابل توجهي از 
آن احداث شده اما دولت پاکس��تان تاکنون در 
احداث 780کیلومتر از ای��ن خط لوله در خاك 

خود موفق نبوده است.
خط لوله آي پي قرار اس��ت گاز فرآورش شده 
میدان گازي پارس جنوبي را از بندر عس��لویه به 
بندر »ش��اهنواب« در جنوب پاکس��تان منتقل 

کند.
در مقاب��ل در 19تیرم��اه 1392 )10جوالی 
2013( مقام��ات چهار کش��ور ترکمنس��تان، 

افغانس��تان، پاکس��تان و هن��د در عش��ق آباد 
پایتخت ترکمنستان نشس��تی را برگزار کردند 
ت��ا تأس��یس خ��ط لول��ه »تاپ��ی« ی��ا »ترانس 
افغانس��تان« را ک��ه در  س��ال 2010 امضا کرده 
بودند، نهای��ی کنند. پروژه ای ک��ه اجراي آن به 
دالیل امنیتی و سیاس��ی به راحتی امکان پذیر 
نیس��ت. خط لوله گازی تاپی قرار است از منابع 
»غالقینی��ش« )یوالت��ان س��ابق( در دولت آباد 
ترکمنستان در س��واحل دریای خزر آغاز شود 
و با عبور از غرب و مناطق جنوبی افغانس��تان از 
والیت های هلمند، ه��رات و قندهار به مولتان و 
کویته در منطقه بلوچستان پاکستان و از آن جا 

به فاضیلیکای )پنجاب( هند برسد. 
این خط لوله حدود 1700کیلومتر طول دارد 
که بالغ بر 7 ت��ا 9 میلی��ارد دالر هزینه برای آن 
برآورد شده و قرار اس��ت 33 میلیارد مترمکعب 
گاز را در  س��ال انتقال دهد. اگرچ��ه هنوز زمان 
مشخصی برای اجرایی شدن این طرح مشخص 
نش��ده اس��ت، اما برخی برآوردها حکایت از آن 
دارد که در  س��ال 2015 آغاز می شود و در  سال 
2018 به پایان خواهد رسید! این در حالی است 
که اولی��ن تصمیم برای خط لوله تاپی در  س��ال 
1995 اتخاذ شد و با توجه به این که در آن دوره 
مش��کالت امنیتی منطقه نس��بت به زمان حال 
کمتر بود، اما تاپی به مرحله اجرا نرس��ید. با این 
خط لوله، گاز ترکمنس��تان در س��واحل خزر به 
الیه های سیاس��ی و اجتماعی سه کشور تزریق 

می ش��ود. هند و پاکس��تان به ش��دت خواهان 
تأمی��ن گاز موردنیاز خود هس��تند. براس��اس 
نیازهای موجود، عمده مصارف گازی پاکستان 
در حوزه اجتماعی و ش��هری خواهد بود و هند 
نیز بیش از هرچیز درصدد استفاده آن در حوزه 
صنعتی اس��ت. اما افغانس��تان جدا از برخوردار 
بودن از گاز ترکمنس��تان نق��ش ترانزیت را ایفا 
خواهد کرد که س��االنه 400 میلیون دالر س��ود 
می برد.  اما آنچه در انتخاب مقامات پاکس��تان 
س��ایه افکنده مش��کالتي اس��ت که در س��ر راه 

هریک از این پروژه ها براي خود متصور است.
در پروژه آي پ��ي عالوه بر فش��ارهاي آمریکا، 
هزینه م��ورد نیاز پروژه و قیم��ت گاز وارداتي از 
دغدغه هاي اس��الم آباد اس��ت و در پروژه تاپي 
پاکس��تان ع��الوه بر مش��کالت امنیت��ي که بر 
س��ر راه این خط لوله قرار دارد )عبور از کش��ور 
افغانس��تان( باید تاوان جریمه این انتخاب خود 
)رهای��ي آي پي( را که ماه��ي 200میلیون دالر 
اس��ت، بپردازد و مهم تر آنکه خط لوله تاپي که 
س��ابقه مذاکرات��ي آن به 15 س��ال پیش برمي 
گردد هنوز اجرایي نش��ده و در آخرین مذاکرات 
قرار ش��ده در 4 س��ال آینده عملیاتي ش��ود. با 
توجه به مس��ائل ذکر ش��ده در یک تحلیل مي 
توان اظه��ارات اخیر وزیر نف��ت و منابع طبیعي 
پاکس��تان را متاثر از توافق دو نام��زد انتخابات 
ریاس��ت جمهوري افغانس��تان دانس��ت چرا که 
یکي از دغدغه هاي جدي در اجراي پروژه تاپي 

امنیت ناپایدار در افغانس��تان به عنوان کش��ور 
ترانزیت ب��وده و مقامات اس��الم آباد ب��ا فضاي 
سیاس��ي جدید در افغانستان اجراي پروژه تاپي 
را محتمل تر م��ي بینند اما با نگاه��ي دقیق تر 
 باید اختالفات دیرینه هند و پاکس��تان و میزان 
س��رمایه گذاري کشورها در ش��رکت تاپي را از 

موارد الینحل در اجراي پروژه تاپي دانست.
انتخ��اب سرنوشت س��از پاکس��تان بی��ش از 
آنکه یک تصمیم فني و اقتصادي باش��د به یک 
تصمیم سیاسي شبیه اس��ت و نباید از نظر دور 
داش��ت بحث انتقال خط لوله انرژی از کشوری 
به کشور دیگر جدا از مس��ائل اقتصادی و پیوند 
دادن کش��ورهای همجوار یک کار ویژه بس��یار 
مهم و اس��تراتژیک نیز دارد ک��ه از تأمین مالی 
و انرژی کش��ورهای مبدأ و مقص��د بااهمیت تر 
اس��ت. خطوط لوله ان��رژی یک��ی از مهم ترین 
عوام��ل پیونددهن��ده جغرافیای��ی و آمیختگی 
امنیتی اس��ت که سیاس��ت و امنیت کشورها را 
به ش��کل ش��بکه ای به هم مرتبط می سازد. از 
این منظر خط لوله انتق��ال انرژی یکی از عوامل 
تأثیرگ��ذار »امنی��ت دس��ته جمع��ی« و حتی 
زمینه ساز »منطقه گرایی« است. به خصوص اگر 
نوع نیاز کشور دریافت کننده به گونه ای باشد که 
الیه های اجتماعی از آن منتفع ش��ده و هرگونه 
آسیب به این انتقال، مش��کالت اجتماعی برای 

کشور مقصد به وجود بیاورد.
انتخ��اب یک��ي از ای��ن خ��ط لوله ه��ا براي 
پاکستاني که در حال حاضر نیاز مبرم به روزانه 
حدود 2میلیارد فوت مکعب گاز دارد، با توجه به 
مشکالت پیش رو، ضرورت اتخاذ تصمیم سخت 
و سرنوشت س��از دولت پاکستان را بیش از پیش 

نمایان مي سازد.

کارشکنی ها در خط لوله گازی صلح، چرا ادامه دارد

پاکستان در برزخ »آي پي« یا » تاپي«
|  عباس عبدی  |  

 مشاور اقتصادی
 رئیس جمهوری :

مدعی رشد قابل توجه و رونق 
اقتصاد نیستیم. 
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